
Frivillighetsmidler 2013 

Retningslinjer for tildeling av tilskudd  

Bydel Grünerløkka har avsatt kr. 950.000 til frivillig aktivitet i bydelen i 2013. Tilskuddene 
skal i all hovedsak brukes til tiltak for å støtte opp om frivillig aktivitet som gir tilbud til 
bydelens befolkning innen områdene kultur, idrett og fritidsaktiviteter. 
 
Søknadsfrist: 21. september.    

• Last ned søknadsskjema  

Hvem kan søke? 

Enkeltpersoner, organisasjoner, lokale lag og foreninger og prosjekter som bidrar til økt 
frivillig aktivitet og trivsel i bydelen. Tiltak i bydelen som særlig retter seg mot barn og unge 
vil bli prioritert. 
 
Midlene kan for eksempel brukes til aktiviteter i regi av frivillighetssentraler, til 
samarbeidsaktiviteter mellom frivillige organisasjoner og kommunale instanser, frivillig 
innsats ved eldresentrene, til tiltak som forebygger rasisme og diskriminering og til 
internasjonalt samarbeid mellom organisasjoner i Bydel Grünerløkka og bydeler/kommuner i 
andre land. 
 
Det gis ikke støtte til byomfattende tiltak (det vil si aktiviteter som skjer i tre eller flere 
bydeler) eller til organisasjoner som ikke har sin aktivitet og base i bydelen. Det gis heller 
ikke støtte til dekning av underskudd til allerede avviklede tiltak. 

Hvilke opplysinger skal med i søknadsskjemaet? 

1. Beskrivelse av hva slags aktivitet det søkes om midler til. 
2. Beskrivelse av tiltaket med målgruppe og plan for gjennomføring. 
3. En presentasjon av hvor mye aktivitet støtten forventes å lede til (medlemstall/antall 

deltakere). 
4. Budsjett for tiltaket (oversikt over utgifter/inntekter/egenandel). 
5. Godkjent regnskap for siste regnskapsår (oversikt over utgifter/inntekter/egenandel). 
6. Søknadsbeløp og kontonummer. 

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på omfanget av den aktiviteten det søkes om midler til, og i 
hvilken grad aktiviteten kommer bydelens befolkning til gode. Tildelingen blir foretatt i 
Oppvekst, miljø og kulturkomiteens møte 15. oktober. 
 
Tilskuddsmottakere må gi tilbakerapportering om bruken av midlene (grad av måloppnåelse 
og om resultatene står i forhold til ressursinnsatsen) og levere regnskap. Midler som ikke 
benyttes som forutsatt tilbakebetales bydelen innen ett år etter utbetaling. 

 


